
 

 

 

 

 

 



 

 

Beste ouder/verzorger en leerling,        

In deze brochure staat informatie over onze cursussen van seizoen 2020-2021. Meer informatie vindt u op 

www.ajts.nl 

Zolang het nog niet duidelijk is hoe wij ons nieuwe lesjaar kunnen starten, maken wij onze plannen gericht 

op leerlingen een fijne tijd bezorgen met leeftijdsgenoten in een theatrale omgeving, live in een groep. 

Ondertussen zoeken we naar alternatieven mocht het zo zijn dat we niet op de bekende manier kunnen 

starten in september. U vindt op de website het laatste nieuws omtrent de AJTS en Corona via de link op de 

homepage. 

Mede namens ons hele team van docenten, hosts en secretariaat 

Vriendelijke groeten, Suzanne Klomp, directeur 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De AJTS is met 30  jaar ervaring de 

aangewezen toneelschool voor kinderen en 

jongeren tussen 8 en 20 jaar. Ze verzorgt 

(half)jaarcursussen en projecten op 

verschillende locaties in de stad. Jaar op jaar 

worden leerlingen getraind in nieuwe 

technieken en spelvaardigheden. Het 

lesaanbod in de Kennismakings-

(/halfjaars)cursus is voornamelijk gericht op 

basale ervaringen opdoen met spelen en 

theater; de Verdiepende (voljaars)cursus op breder leren aan de hand van een meerjarig leerplan dat 

leerlingen de kans geeft zich jaar op jaar te ontwikkelen.  

 

 

 

http://www.ajts.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENNISMAKINGSCURSUS voor KINDEREN (12 weken)  

Kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen 12 weken lang, 
afhankelijk van hun leeftijd (en schoolklas) 1,25 / 1,5 uur per 
week spelles. Voor deze Basisklassen is het toonmoment 
een openbare les in december en april. De 
kennismakingscursussen worden aangeboden op onze 
locaties in Nieuw-West, Westerpark en Oost.  

 
 

VERDIEPENDE THEATERCURSUS voor KINDEREN (24 weken)  

Kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen 24 weken lang, afhankelijk van hun leeftijd (en schoolklas) 1,5 / 2 uur per week 
spelles. Voor deze Basisklassen is het toonmoment een openbare les in december en april.  
Verdiepende cursussen worden aangeboden op onze locaties in het Centrum en De Pijp. 

 

 

KENNISMAKINGSCURSUS voor JONGEREN (12 weken) 

De Kennismaking cursus voor jongeren wordt verzorgd op onze leslocatie in de Pijp: één voor leerlingen uit 
VO klas 1 en 2 en één klas voor leerlingen uit de 3e klas en hoger. De inhoud is vergelijkbaar met de eerder 
beschreven Elementaire klas. 
 

VERDIEPENDE CURSUS voor JONGEREN (24 weken)   

Locatie Centrum en Oost. We bieden ons lesprogramma aan 
in 5 opeenvolgende leerjaren (van Elementaire- naar 
Opleidingsklas 1 naar 2/3/4) en verschillende werkplaatsen. 
In ieder jaar wordt een andere vorm van theater onderzocht. 
De training bestaat uit 1 uur beweging en 2 uur spelles. De 
Opleidingsklassen zijn ook geschikt voor nieuwe spelers met 
spelervaring of spelers uit een werkplaats uit voorafgaand 
seizoen. Deze klassen krijgen in november en december een 
specialisatieblok van 5 weken. 

 
 
 
 



 

 

o  Elementaire klas: de basiskennis!  
Als je toneel speelt is het net of je allerlei eenvoudige dingen zoals kijken, luisteren, voelen e.d. opnieuw 
moet leren. Op het toneel gelden andere wetten dan in het gewone leven. Je leert vanuit verschillende 
technieken (o.a. ‘de 7 energieën’) toneelspelen en word je je bewust van de ruimte op het toneel. Je gaat dit 
jaar ook aan een solo (een toneelstukje in je eentje) werken. 

 
o Opleidingsklas 1: bewegingstheater  

In dit leerjaar krijg je speltraining en ligt de nadruk op beweging. Je leert hoe je, terwijl je weet dat het publiek 
naar je kijkt, ontspannen en geconcentreerd kunt spelen. In de spellessen ligt de nadruk op ‘waarachtig’ spel. 
Ook leer je verschillende improvisatietechnieken en krijg je een blok mime van 5 weken van een echte 
mimeacteur, waarin je leert om vanuit bewegingstechnieken van de mime een toneelpersonage op te 
bouwen. 

 
o  Opleidingsklas 2: teksttheater  

Je duikt in (bestaande) theaterteksten en leert hiermee te spelen. In 
deze klas word je getraind in het aanscherpen van je 
improvisatietechniek en ontdek je hoe scènes opgebouwd worden. Je 
krijgt speltraining en scènestudie. In de speltraining leer je hoe je 
zintuigen in kunt zetten tijdens het spelen en hoe je werkt aan subtekst. 
Bij scènestudie leer je hoe een acteur de scène analyseert om hem te 
kunnen spelen. Om te kunnen werken aan een scène is het noodzakelijk 
dat je de teksten uit je hoofd kent. Ook leer je hoe je een scène 
spannend kunt maken. 

 
o  Opleidingsklas 3: vormgevingstheater  

In opleidingsklas 3 krijg je speltraining en ruimtelijke theatervormgeving. Je krijgt een blok van 5 weken 
waarin de ruimte de inspiratiebron is voor de scène. Je werkt op verschillende locaties in de stad. Ook ga je 
uitgaande van materialen en tekst naar een scène toe werken. Omdat je nu in staat bent om een scène te 
analyseren ga je de volgende stap naar theatervormgeving (plaatsing in de ruimte, aankleding) zetten. Je 
leert in welke beelden je de kern van de scène het best tot zijn recht kunt laten komen.  

 
o  Opleidingsklas 4: filmacteren (nieuw!) en spel  

In het eerste halve jaar verdiep je je in verschillende speelstijlen en fysiek spel. Je werkt aan tekstbehandeling, 
(eigen)monologen en heel veel meer. In  de andere helft van het jaar zal je voor de camera staan! Je krijgt 
les in camera acteren, gaat zelf scènes bedenken, speelt bekende filmscènes na en kijkt het materiaal terug. 
De eindpresentatie zal dan ook op film te zien zijn.  

 
o  Werkplaatsen 

Er komen 2 verschillende werkplaatsen, waarbij gewerkt wordt vanuit een specifieke theatervorm, werkwijze 
of thema. Deze specialisatieklassen zijn bestemd voor AJTS leerlingen maar ook voor getalenteerde/ervaren 
leerlingen van buiten de school. Voor deze klassen op onze leslocatie in het Centrum, moet je auditie doen. 
Vanwege de Coronacrisis vindt die auditie dit jaar online plaats. 

   Werkplaats Kleinkunst/cabaret (14-20 jaar)  

Sketches, conferences, interactie met het publiek, liedjes, de actualiteit en samenspel. Dat komt aan bod in deze 
werkplaats op zaterdag. Je krijgt speltraining van verschillende (gast)docenten uit het veld, in schakelen, verhalen 
vertellen, op het podium staan als jezelf, uitvergroten van dagelijkse situaties en mensen, interactie met het 
publiek. We maken een avondvullende voorstelling die we spelen in het theater. Ben jij creatief, zelfstandig en 
leergierig? Als je muzikaal bent is dat mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk.   



 

 

   Werkplaats Verdiepend spel (15-20 jaar) 

Let op: van september t/m januari i.v.m. eindexamens en 
audities voor toneelscholen                                                         
Oriënteren op de toneelschool of jezelf nog verder verdiepen 
en uitdagen in spel? Je krijgt op zaterdag les in verschillende 
blokken. In ieder blok wordt een andere speelstijl behandeld en 
gewerkt aan geloofwaardig en fysiek spel, tekstbehandeling, 
monologen en eigen materiaal. De werkplaats die inhoudelijk 
een stuk verder gaat, dan wat je tot nu toe gedaan hebt: zie het 
als een soort van vooropleiding voor het vakonderwijs. Een 
aantal lessen staat in het teken van auditie doen. 

 

 

o  Zomerjeugdtheaterschool - In de zomervakantie werken aan een voorstelling: 1 kampeerweek in 

Gendringen en 2 zomerweken in Amstelveen 

o  Winterjeugdtheaterschool - Samen een voorstelling maken in de kerstvakantie in Amsterdam 

o  Lentejeugdtheaterschool - Aanvankelijk gepland in mei en juni, maar nu verplaatst naar juli. Houd 

voor het actuele programma de website in de gaten.  

o  Workshops in CC Amstel - Jaarlijks voor leerlingen gr 5 t/m 8: theaterworkshops vanuit de 

projecten Sprookjes in de Krokus en Verhalen in de Herfst 

o  Theaterkijken - Voor verschillende leeftijden: een paar keer met de groep naar een voorstelling in 
het theater en samen napraten met thee 

Bekijk de projecten uitgebreider op onze website 

 

 

Eindpresentaties in het theater  

Alle jongeren die de Verdiepende cursus volgen, sluiten het theaterseizoen af in het theater. Onder begeleiding 
van zowel de spel- als de bewegingsdocent, werken zij vanaf januari aan een eindpresentatievoorstelling van 
maximaal 20 minuten.  

Openbare lessen          

In december en april voor de Basisklassen en de VO leerlingen uit de Kennismaking cursus. Jongeren uit de 
Verdiepende cursus en hebben voor de kerstvakantie een openbare les voor vrienden en familie. In april is er 
voor hen de eindpresentatie. 



 

 

Filosofieles 

2x per jaar voor de VO leerlingen uit de Verdiepende cursus. Hierin leer je op een constructieve manier na te 
denken, te redeneren en naar elkaar te luisteren. Samen bespreek je op creatieve wijze onderwerpen die de 
moeite waard zijn om te onderzoeken 

Theatergeschiedenisles      

1x Per jaar krijgen alle leerlingen uit de Verdiepende cursus een les gebaseerd op een thema uit de 
theatergeschiedenis  

Verbinding met het professionele veld.  

Jaarlijks werken wij samen met diverse theatergezelschappen en andere culturele spelers in de stad. Zo 
maakt een opleidingsklas een presentatie in het decor van de Toneelmakerij. Of bezoeken we voorstellingen 
bij Orkater. Bij ITA komen we regelmatig over de vloer en proberen we onze voorstelling en presentaties uit 
te voeren in de Krakeling of CC Amstel. Er wordt ook samen gewerkt met Theater na de Dam   
 
 

 
Kennismaking en Verdiepende cursus 
Bij de Kennismaking cursus kan halverwege in- of uit worden gestroomd, of in januari tot een vol jaar worden 
verlegd. Een leerling die is geplaatst in de Verdiepende cursus neemt deel gedurende het hele seizoen, van 
september tot in april. 
Onze leslocaties en -dagen 
Onze lessen worden verzorgd in Nieuw-West (di) Hemsterhuisstraat 87, Westerpark (di) Cliffordstraat 38, 
Oost (wo) Madurastraat 90, de Pijp (do) Van Ostadestraat 103 en het Centrum (vr/za) Pieter de Hoochstraat 
59. 

Stichting Vrienden   

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool heeft van oudsher een stichting Vrienden. Dit fonds draagt bij in de 
kosten van lesgeld voor leerlingen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, de productie en 
leermiddelen.  

Kortingen of beurzen               

Het kan zijn dat opbrengen van het lesgeld structureel of gedurende een periode (zoals b.v. door Corona) 
problemen geeft. Neem in dat geval contact met ons op via secretariaat@ajts.nl. Dan helpen wij bij de 
aanvraag voor een beurs. Voor directe (grote) terugval door Corona bestaat er een klein noodfonds bij het 
Jongerencultuurfonds. Hierbij spelen wij een bemiddelende rol. 

Lesdata en rooster            

op basis van het aantal terugkerende leerlingen wordt het aantal groepen met nieuwe leerlingen vastgesteld. 
Op onze website kunt u terecht voor informatie over lesroosters, -data en vakanties. Op dit moment zijn 
deze natuurlijk nog onder voorbehoud. 

Inschrijven 

Voor deelname aan het volgende leerjaar moet opnieuw worden ingeschreven via de website. Voor 
doorstromers is er een vereenvoudigd online inschrijfformulier. Na inschrijving sturen wij u een bevestiging 
van ontvangst. Wij vragen iedereen om vóór 1 juni in te schrijven. Dit geeft ons bijtijds helderheid over met 
hoeveel docenten wij weer in gesprek gaan.  
Lesgeld 
Als het volledige lesgeld in 1x vóór 21 augustus 2020 op onze rekening is bijgeschreven krijgt u een 
vroegbetalerskorting. Ook voor leerlingen die de proefles volgen geldt deze regeling: hun lesgeld dient dan 
ná de proefles maar vóór de eerste les te zijn betaald; hierna vervalt het recht op de korting. Bij machtiging 
voor incasso in 1x geldt deze regeling ook. De lesgeldbedragen kunt u nazoeken op onze website 



 

 

Annulering 
Vanwege de onzekerheden door Corona, is denkbaar dat annulering op grond van de maatregelen van de 
overheid nodig zou kunnen zijn. Uiteraard storten wij in dat geval reeds betaald lesgeld retour. Bij kunnen 
en mogen starten op advies van de overheid, gelden de betalingsvoorwaarden zoals wij eerder hanteren. 
Corona update AJTS 
Wij plaatsen onze updates op de websitepagina ajts.nl/ajts-en-corona/ 

Proeflessen  

Nieuwe leerlingen die wellicht interesse hebben voor onze lessen zijn van harte welkom voor een proefles 
op zaterdag 29 augustus. 
 
VRAGEN of OPMERKINGEN? Er staat veel op onze website, maar u kunt ze ons uiteraard ook stellen via 
info@ajts.nl  
 

mailto:info@ajts.nl

